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Risicomanagement grondbeleid gemeente Nijkerk onderzocht
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement bij het
grondbeleid van de gemeente Nijkerk. Op basis van het onderzoek heeft de
rekenkamercommissie aanbevelingen geformuleerd. Het college van burgemeester en
wethouders wijst in haar bestuurlijke reactie op het proces van verbeteringen dat de
gemeente vanaf 2010 nadrukkelijk heeft ingezet en waarbij ingespeeld wordt op de actuele
ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement voor het grondbeleid.
Het onderzoek
Het grondbeleid is voor de gemeente Nijkerk van groot maatschappelijk belang. Het wordt
ingezet als instrument om ambities op het terrein van onder andere wonen, werken en
recreatie te realiseren. Grondexploitaties brengen risico’s met zich mee op zowel het
financiële, bestuurlijke als beleidsmatige vlak. Het is daarom noodzakelijk dat het grondbeleid
binnen de gemeente op een adequate wijze is vormgegeven en georganiseerd. Uit het
onderzoek blijkt onder andere dat de gemeente niet beschikt over een up to date grondbeleid
dat afgestemd is op de structuurvisie van de gemeente. Ook ontbreekt een geactualiseerde
door de gemeenteraad vastgestelde nota risicomanagement en een (gemeentebreed)
risicomanagementsysteem voor grondbeleid.
Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek adviseert de rekenkamercommissie de raad onder andere om een
risicomanagementbeleid voor het grondbeleid op te stellen en dit te verankeren in een
gemeentebreed risicomanagement systeem. Ook adviseert de rekenkamercommissie om voor
het grondbeleid specifiek aan te geven hoe het risicomanagement is georganiseerd (wie doet
wat etc.) en wat de consequenties zijn in termen van beleid, risico, tijd, capaciteit en middelen.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en
werkt voor de gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Bunnik, Woudenberg, Scherpenzeel,
Renswoude en Zeewolde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met B. Meijboom, secretaris/onderzoeker van
de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 384 of 06 – 101 55 321 of per e-mail:
b.meijboom@barneveld.nl. Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl

